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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Szakember-tanúsító Testületének (SZTT) üléséről 

 
 
Időpont: 2007. december 11.  
Helyszín: Dr. Andó Péter, Kálmán Albert, Kiss Eszter, Dr. Molnár Pál, Varga Sándorné  
Kimentés: Gyaraky Zoltán 
 
1. Beszámoló az EOQ PRU Lisszabonban megtartott üléséről és a szakembertanúsítás    
     aktuális feladatai 
 
Az EOQ eddig több mint 55 ezer oklevelet adott ki, legtöbbet Németország (25 848 db), 
Ausztria (3333 db) és Svájc (2743 db). Magyarországon az EOQ MNB összesen 1663 kiadott 
oklevéllel előre lépett a hetedik helyre, megelőzve a rangsorban Olaszországot. Az auditori 
oklevelek megújításának aránya kiugróan magas Németországban, míg Magyarországon és 
Svájcban az összes EOQ-oklevél megújítási aránya kedvező. Az eddig összesen kiadott 90 
EOQ Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser oklevél közel 50%-át az EOQ MNB adta ki. 
Az ülésen több szabályzat módosítására is sor került.  
 
4/2007 (XII. 11.) SZTT-SZTB sz. határozat:  
Továbbra is szorgalmazni kell az EOQ-oklevelek megújítását, mivel az Európai Akkreditáló 
Testület is az élő oklevelek minél magasabb arányát értékeli kedvezően.  
 
Németországban 6 hónappal az EOQ-oklevél lejárata előtt automatikusan küldött 
formalevéllel figyelmeztetik az EOQ-okleveles szakembereket. Svájcban a megújítás 
elutasítása esetén vagy a visszajelzés hiányában, az érvénytelenné vált oklevelet vissza kell 
szolgáltatni, mert az az EOQ tulajdonát képezi. Ezáltal 61%-ról 83%-ra nőtt a megújítások 
aránya. Dr. Molnár Pál ezt a módszert lépésről-lépésre Magyarországon is bevezethetőnek 
tartja.  
 
5/2007 (XII. 11.) SZTT-SZTB sz. határozat:  
Az ülés elnöki hatáskörbe utalja a lejárt oklevelek esetleges visszakérését azzal, hogy a kérdés 
2008. végéig függőben marad.  
 
6/2007 (XII. 11.) SZTT-SZTB sz. határozat:  
Az elfogadott vizsgaszabályzat alapján Dr. Molnár Pál 2008. február 28-ig átvezeti az 
esetleges változásokat az EOQ MNB vizsgaszabályzatában, és szükség esetén értesíti az 
alvállalkozókat.  
 
Az EOQ Harmonizált szakember tanúsítási rendszerének az Európai Akkreditáló Testület 
(EAF) általi elfogadtatásához kidolgozták az EOQ Személyzettanúsítási minőségirányítási 



rendszerét (Management System Manual). A dokumentumot több korábbi szabályzatból 
vágták össze, ami még nincs harmonizálva, de mégis elfogadták és az Európai Akkreditálási  
Testülettel folytatott egyeztetés alapjául szolgál. Dr. Molnár Pál felkérte a következő 
bizottsági tagokat: Dr. Balogh Albertet, Földesi Tamást, Mikó Györgyöt és Szegedi 
Erzsébetet arra, hogy 2008. január 31-ig angol nyelven készítsenek megalapozott 
észrevételeket az anyaghoz, amelyek az EOQ Szakember-tanúsítási Bizottságához 
kiküldhetők lesznek.  
 
A tanfolyamszervezési alapszabályokat a spanyolok dolgozták ki, ami teljesen azonos a mi 
gyakorlatunkkal.  
 
Végezetül Dr. Molnár Pál bejelentette, hogy az EOQ PRU elfogadta a következő 
dokumentumot:  
"Az EOQ szakember-tanúsítás harmonizált rendszere az alábbi szakember kategóriákra: 
Minőségirányítási megbízott (QMT), Minőségügyi rendszermenedzser (QSM), Minőségügyi 
auditor (QA)". E mintadokumentum alapján kell átdolgozni a többi harmonizált 
követelményrendszert, köztük az „EOQ Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser” képzésre 
vonatkozót is.  
 
2. Az EOQ MNB felnőttképzési akkreditációjával kapcsolatos feladatok  
 
Dr. Molnár Pál köszönetet mondott Kiss Eszternek és Varga Sándornénak eddig végzett 
munkájáért.  
Varga Sándorné beszámolt az intézmény-akkreditációra tett előkészületekről. Megerősítette, 
hogy az EOQ Információbiztonsági rendszermenedzser képzést akkreditálták, ami ezáltal a 
résztvevőkre nézve ÁFA-mentes. Ez képezi 2007. július 1-től az intézmény-akkreditálás 
egyik előfeltételét is. További követelmény az önértékelés, ami szintén elkészült. Az 
akkreditációs eljárás helyszíni szemléjének időpontja 2007. december 12. 
 
7/2007 (XII. 11.) SZTT-SZTB sz. határozat:  
A résztvevők egyhangúlag - tartózkodás és ellenszavazat nélkül -jóváhagyták az intézmény-
akkreditációval kapcsolatos előkészületeket.  
 
 
Budapest, 2007. december 11.  
 
Készítette: Kiss Eszter 
 
Jóváhagyta: Varga Sándorné 


